Obecn závazná vyhláška
_____________________________________________________________________

OBEC Citice
Obecn závazná vyhláška . 1/2014
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Citice se na svém zasedání dne 17.02.2014 usnesením . 17/2014 usneslo
vydat na základ § 14 odst. 2 zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších
edpis a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona . 128/2000 Sb., o obcích
(obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , tuto obecn závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):

ÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
l. 1
Úvodní ustanovení
(1)

(2)

Obec Citice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze ps ,
b) poplatek za užívání ve ejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek z ubytovací kapacity,
e) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a ástí m st,
.
ízení o poplatcích vykonává obecní ú ad (dále jen „správce poplatku“).1

ÁST II.
POPLATEK ZE PS
l. 2
Poplatník a p edm t poplatku
(1)

Poplatek ze ps platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území obce Citice.2

(2)

Poplatek ze ps se platí ze ps starších 3 m síc .3

1

§ 14 odst. 3 zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon o místních
poplatcích“)
2
§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

1

l. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stá í t í m síc , nebo v den,
kdy se stal držitelem psa staršího t í m síc .

(2)

V p ípad držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v pom rné výši, která
odpovídá po tu i zapo atých kalendá ních m síc . P i zm
místa trvalého pobytu nebo
sídla platí držitel psa poplatek od po átku kalendá ního m síce následujícího po m síci, ve
kterém zm na nastala, nov p íslušné obci.4

(3)

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy p estala být fyzická nebo právnická osoba držitelem
psa (nap . úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), p emž se poplatek platí i
za zapo atý kalendá ní m síc, ve kterém taková skute nost nastala.

l. 4
Ohlašovací povinnost
(1)

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30-ti
dn ode dne jejího vzniku.nebo zániku poplatkové povinnosti došlo.

(2)

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)

P i pln ní ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen sou asn sd lit správci poplatku
n které další údaje stanovené v l. 31 této vyhlášky.

l. 5
Identifikace ps
(1) Obecní ú ad vydá poplatníkovi eviden ní známku pro psa bez ohledu na to, zda pes
poplatku podléhá nebo je od n j osvobozen. Tato známka je nep enosná na jiného psa,
i kdyby šlo o psa téhož vlastníka.

l. 6
Sazba poplatku
(1)
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Sazba poplatku za kalendá ní rok iní:
a) rodinné domy, ve kterých má držitel psa trvalý pobyt nebo sídlo
- za prvého psa 100,- K
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- K

§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
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b) domy do šesti bytových jednotek ve kterých má držitel psa trvalý pobyt nebo sídlo
-

za prvého psa 120,- K
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

180,- K

c) domy nad šest bytových jednotek, ve kterých má držitel psa trvalý pobyt nebo sídlo
- za prvého psa 1 000,- K
- za druhého a každého dalšího psa

1 500,- K

d) psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého d chodu, který je jeho jediným zdrojem p íjmu, anebo poživatel
sirot ího d chodu v domech nad šest bytových
200,- K
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého d chodu, který je jeho jediným zdrojem
p íjmu, anebo poživatele sirot ího d chodu v domech nad šest bytových jednotek
300,- K .

l. 7
Splatnost poplatku

(1)

Poplatek je splatný:
a) ne iní-li více než 500,- K ro
b) iní-li více než 500,- K ro

– jednorázov nejpozd ji do 31.3. každého roku
, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozd ji k 31.3.

a 30.9 každého roku, nebo jednorázov nejpozd ji do 31.3.každého roku.
(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splaný do
15. dne m síce následujícího po m síci, v n mž poplatková povinnost vznikla, nejdéle však
do konce kalendá ního roku.

l. 8
Osvobození
(1) Od poplatku ze ps je osvobozen držitel psa, kterým je
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba, která je držitelem pr kazu ZTP/P a osoba
provád jící výcvik ps ur ených k doprovodu t chto osob
b) osoba provozující útulek pro ztracené nebo opušt né psy na území obce Citice
c) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní p edpis5.
(2) Osvobození od poplatku za psa zaniká, zanikne-li d vod osvobození.

5

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
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ÁST III
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VE EJNÉHO PROSTRANSTVÍ
l. 9
edm t poplatku, poplatník
(1)

Poplatek za užívání ve ejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání ve ejného
prostranství, kterým se rozumí provád ní výkopových prací, umíst ní do asných staveb a
za ízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umíst ní stavebních nebo
reklamních za ízení, za ízení cirkus , lunapark a jiných obdobných atrakcí, umíst ní skládek,
vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a
reklamní akce nebo pot eby tvorby filmových a televizních d l.6

(2)

Poplatek za užívání ve ejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
ve ejné prostranství zp sobem uvedeným v odstavci 1.7

l. 10
Ve ejné prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání t chto ve ejných prostranství, která jsou
vymezena následujícími parcelními ísly - 60 k.ú. Citice a 247/1 k.ú. Hlavno a graficky
vyzna ena na map v p íloze . 1 a 2. Tyto p ílohy tvo í nedílnou sou ást této vyhlášky.

l. 11
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy za alo užívání ve ejného prostranství, až do dne,
kdy toto užívání fakticky skon ilo.

l. 12
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozd ji 6 dní p ed zahájením užívání
ve ejného prostranství p edpokládanou dobu, místo, zp sob a vým ru užívání ve ejného
prostranství. V p ípad užívání ve ejného prostranství po dobu kratší než 7 dní je povinen
splnit ohlašovací povinnost nejpozd ji v den zahájení užívání ve ejného prostranství. Pokud
tento den p ipadne na sobotu, ned li nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit
ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)

Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku n které další údaje stanovené v l. 31 této
vyhlášky.

6
7

§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
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(3)

Po ukon ení užívání ve ejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skute ný stav údaj
uvedených v odst. 1 nejpozd ji do 15 dn .

l. 13
Sazba poplatku
(1)

(2)

Sazba poplatku iní za každý i zapo atý m2 a každý i zapo atý den:
a) za umíst ní za ízení k poskytování služeb 10,- K
b)

za umíst ní stavebního za ízení 10,- K

c)

za umíst ní prodejního za ízení 50,- K

d)

za umíst ní reklamního za ízení 10,- K

e)

za umíst ní skládek 2,- K

Sazba poplatku iní za vyhrazení trvalého parkovacího místa:
- osobních vozidel (ro
) 400,- K
- nákladních vozidel (ro

) 1 200,- K

l. 14
Splatnost poplatku
(1)

(2)

Poplatek ve výši stanovené podle l. 13 odst. 1 je splatný:
a)

p i užívání ve ejného prostranství po dobu kratší 7 dn nejpozd ji v den zahájení užívání
ve ejného prostranství,

b)

p i užívání ve ejného prostranství po dobu 30 dn je možné poplatek rozd lit v jednom
kalendá ním roce do dvou stejných splátek, p emž první splátka je splatná nejpozd ji
v den, kdy bylo s užíváním ve ejného prostranství zapo ato a zbývající splátka nejpozd ji
do 31. prosince p íslušného kalendá ního roku

P ipadne-li lh ta splatnosti na sobotu, ned li nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém
je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

l. 15
Osvobození
(1)

Poplatku za užívání ve ejného prostranství nepodléhají::
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotn postiženou8,
b) z akcí po ádaných na ve ejném prostranství, jejichž výt žek je ur en na charitativní
a ve ejn prosp šné ú ely9.
c) akce po ádané ne ve ejném prostranství bez vstupného

8
9

§ 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 1 poslední v ta zákona o místních poplatcích

5

ÁST IV.
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO
l. 16
edm t poplatku a poplatník
(1)

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní
akce, sníženého o da z p idané hodnoty, je-li v cen vstupného obsažena. Vstupným se
rozumí pen žitá ástka, kterou ú astník akce zaplatí za to, že se jí m že zú astnit.10

(2)

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci po ádají.11

l. 17
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je nejpozd ji 2 dny p ed konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce,
datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle l. 31 této vyhlášky.

(2)

Do 7 dn po skon ení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši
vybraného vstupného sníženou o da z p idané hodnoty, jestliže byla v cen vstupného
obsažena.

l. 18
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku iní z vybraného vstupného na:
a) kulturní akci ...............................… 10 %,
b) sportovní akci .........................…..
10 %,
c) prodejní akci ................................. 10. %,

l. 19
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný do 7 dn ode dne skon ení akce.

l. 20
Osvobození
(1)

Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výt žek je ur en na charitativní
a ve ejn prosp šné ú ely.12

10

§ 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
12
§ 6 odst. 1 v ta poslední zákona o místních poplatcích
11

6

ÁST V.
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
l. 21
edm t poplatku a poplatník
(1)

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a m stech v za ízeních ur ených
k p echodnému ubytování za úplatu.13

(2)

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která p echodné ubytování
poskytla.14

l. 22
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do
30 dn od zahájení innosti spo ívající v poskytování p echodného ubytování za úplatu.
Stejným zp sobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukon ení innosti spo ívající v
poskytování p echodného ubytování za úplatu.

(2)

P i pln ní ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sd lit správci poplatku také další údaje
stanovené v l. 31 této vyhlášky.

(3)

Ubytovatel je povinen vést v písemné podob eviden ní knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, jméno, p íjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydlišt v
zahrani í a íslo ob anského pr kazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které
ubytování poskytl. Zápisy do eviden ní knihy musí být vedeny p ehledn a srozumiteln a
musí být uspo ádány postupn z asového hlediska.15

l. 23
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku iní za každé využité l žko a den 2,- K .

l. 24
Splatnost poplatku
(1)
(2)

Poplatek je splatný do 15 –ti dn po uplynutí každého m síce.
Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede
ubytovatel poplatek do konce p íslušného kalendá ního roku.

13

§ 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích
15
§ 7 odst. 3 druhá v ta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
14
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l. 25
Osvobození a úlevy
(1)

Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v za ízeních sloužících pro p echodné ubytování student a žák
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo láze ských za ízeních, pokud nejsou užívána
jako hotelová za ízení
c) ubytovací kapacita v za ízeních sloužících sociálním a charitativním ú el m.16
d) ubytovací kapacita v za ízeních sloužících pro ubytování pracovník fyzických a
právnických osob, která toto za ízení vlastní nebo k n mu mají právo hospoda ení

ÁST VI.
POPLATEK ZA POVOLENÍ K VJEZDU S MOTOROVÝM VOZIDLEM DO
VYBRANÝCH MÍST A ÁSTÍ M ST
l. 26
edm t poplatku a poplatník
(1)

Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a
ástí m st (dále jen "vybraná místa"), do kterých je jinak vjezd zakázán p íslušnou dopravní
zna kou.17

(2)

Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu
s motorovým vozidlem do vybraných míst.18

l. 27
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost podle l. 31 této vyhlášky p i podání žádosti o
povolení k vjezdu. Dalšími údaji rozhodnými pro stanovení výše poplatkové povinnosti se
rozumí nap íklad po et a ozna ení (specifikace) motorových vozidel, pro které je povolení
žádáno, a doba, na kterou má být povolení vydáno.

(2)

P i vydání povolení k jednorázovému vjezdu (na jeden den nebo jeho
ohlašovací povinnosti nevyžaduje.

ást) se spln ní

l. 28
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku iní:
a)

za vozidlo a den 20,- K

16

§ 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 10 odst. 2 zákona o místních poplatcích
18
§ 10 odst. 1 zákona o místních poplatcíc
17
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b)

týdenní povolení-nep enosné 100,- K

c)

m sí ní povolení-nep enosné 300,- K

d)

tvrtletní povolení-nep enosné 900,- K

e)

pololetní povolení-nep enosné 1 600,- K

f)

ro ní povolení-nep enosné 2 000,- K

g)

ro ní povolení-p enosné 2 500,- K

Dnem se rozumí jeden kalendá ní den, bez ohledu na to, kterou a jak velkou
poplatník k vjezdu využije.

ást dne

l. 29
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek podle l. 28 odst. 1 písm. a) - g) je splatný sou asn s vydáním povolení.

l. 30
Osvobození
(1)

Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném
míst , osoby jim blízké, manželé t chto osob a jejich d ti, osoby, které ve vybraném míst
užívají nemovitost ke své hospodá ské innosti nebo osoby, které jsou držiteli pr kazu ZTP a
jejich pr vodci.19

ÁST VII.
USTANOVENÍ SPOLE NÁ A ZÁVERE NÁ
l. 31
Spole ná ustanovení k ohlašovací povinnosti
(1)

19
20

V ohlášení poplatník nebo plátce uvede20
a)

jméno, pop ípad jména, a p íjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li p id len, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, pop ípad další
adresy pro doru ování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávn ny jednat v poplatkových v cech,

b)

ísla všech svých ú
u poskytovatel platebních služeb, v etn poskytovatel t chto
služeb v zahrani í, užívaných v souvislosti s podnikatelskou inností, v p ípad , že
edm t poplatku souvisí s podnikatelskou inností poplatníka nebo plátce,

§ 10 odst. 1 v ta druhá zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
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c)

další údaje a skute nosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, v etn
skute ností zakládajících nárok na úlevu nebo p ípadné osvobození od poplatkové
povinnosti.

(2)

Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydlišt na území lenského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodá ském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede krom údaj požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocn nce v
tuzemsku pro doru ování.21

(3)

Dojde-li ke zm
údaj
i skute ností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce
povinen tuto zm nu oznámit do 15 dn ode dne, kdy nastala.22

l. 32
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) v as nebo ve správné výši, vym í obecní ú ad
poplatek platebním vým rem nebo hromadným p edpisným seznamem.23

(2)

V as nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo ást t chto poplatk m že obecní ú ad
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je p íslušenstvím poplatku.24

l. 33
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecn závazná vyhláška . 3/2006 o místních poplatcích, ze dne 24.4.2006.

l. 34
innost
Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti dnem .................. / patnáctým dnem po dni
vyhlášení.

……..…………...............
Alena Soprová
místostarosta

…………………………..
Josef Shán l
starosta

Vyv šeno na ú ední desce dne:
Sejmuto z ú ední desky dne:

21

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
23
§ 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích
24
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
22
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